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SEGUN

DA -

FEIRA 

50 Minutos. (EI02EO02) Comunicar-se com os 
colegas e os adultos buscando 
compreendê-los e fazendo-se 
compreender.   
 

Atividade: Comer é muito Bom! 
 

O responsável irá escolher um lugar confortável para assistirem ao 
vídeo alimentação, incentivando a criança degustar frutas e legumes, 
mas nunca obrigando. Respeite as preferências da criança sempre 
ressaltando a importância dos alimentos para o nosso 
desenvolvimento.  
Link https://www.youtube.com/watch?v=rs2XlVOvfKA  

https://www.youtube.com/watch?v=rs2XlVOvfKA


TERÇA  

FEIRA  

 50 minutos. (EI02CG01) Apropriar-se de gestos 

e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.  

  

 

Atividade: Boliche das frutas. 

 

1º passo:  o responsável irá pegar revistas ou propagandas de 

mercado e junto com a criança irá fazer recortes de frutas de sua 

preferência. 

2º passo: separar 6 garrafas pets para fazer o boliche. 

3º colar as frutas que recortaram nas garrafas com fita crepe ou o 

que tiver disponível no momento. 

4º passo: fazer uma bola de meia ou até uma bola que já tiver em 

casa. Em seguida dar início ao jogo, quando a criança derrubar as 

garrafas, o responsável irá perguntar para ela qual é a fruta, caso a 

criança não saiba, diga a ela o nome da fruta, e se tiver a fruta em 

casa mostrar para criança deixando ela manusear. 

 

 

QUART

A 

FEIRA  

40 minutos. (EI02OE06) Criar e contar histórias 

oralmente, com base em imagens 

ou temas sugeridos.  

 

Atividade: Teatro dos Alimentos. 
 
O responsável irá escolher alguns alimentos, podendo ser frutas, 
verduras ou alimentos do dia a dia da criança (utilize o que tiver em 
casa). O responsável irá contar uma história inventada por ele 
mesmo para apresentação dos alimentos para criança, sempre de 
forma lúdica.  Ressalte a importância dos alimentos para a saúde. 
Lembre se de enfatizar o nome, cor, sabor e forma de cada alimento. 
Pergunte para a criança qual dos alimentos ela mais gosta. Registre 
esse momento com fotos e vídeos. 
 



QUINTA  

FEIRA 

60 minutos   (EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

Atividade: Já sou grande! 
 

O responsável irá preparar um ambiente para a criança com 
utensílios que utilizamos para a hora da refeição, como: prato, colher, 
garfo e copo, próprios para criança (plástico). O ofereça a comida a 
criança, o responsável deverá incentivar que a criança se alimente 
sozinha em todas as refeições. Registre esse momento com foto ou 
vídeo.  

 

SEXTA  

FEIRA 

20 minutos  (EI02TS0): Criar sons com 

materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

Atividade: TODA COMIDA É BOA! 
 
 O responsável deverá colocar o vídeo “Toda comida é boa” – 
Turminha animal/Palavra cantada, para a criança assistir. Coloque 
novamente para os pequenos assistirem, mas oferecendo alguns 
objetos como potes, tampas, colheres, panelas etc. Com ajuda do 
responsável peça para a criança acompanhar o ritmo da música 
utilizando os utensílios oferecidos a ela.  
 Link Palavra Cantada | Turminha Animal em: Toda Comida Boa! - 
YouTube 

 

 

Campos de experiências trabalhados nas atividades durante a semana: O eu, o outro e o nós, Corpo, gesto e movimento traços, 

sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Direitos de aprendizagem garantidos nas atividades a semana: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, 

conhecer, experimentar. 

Temática da semana: 21ª Alimentação. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U
https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U

